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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

       За изпълнение на  обществена поръчка за доставка, открита чрез публична покана 

по реда на Гл. Осма „а” от ЗОП с предмет:  „Периодична доставка чрез покупка по 

заявка на прогнозни видове работно облекло и аксесоари за работници и служители при  

ТП „ ДГС Цонево” за 2016 година , съгласно техническа спецификация“, открита във 

връзка със Заповед №438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен. 

 

       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЦОНЕВО ТП НА 

СИДП ДП ШУМЕН 

 

    1.Количество и обем: изпълнението на обществената поръчка включва: 

Периодична доставка, осъществена чрез покупка  на прогнозни видове  работно 

облекло и аксесоари за работници и служители при  ТП „ ДГС Цонево” с примерно 

посочване на наименованието на артикулите , съгласно техническа спецификация  

Технически изисквания- наименование на артикулите, които при необходимост 

Възложителят ще използва до предварително заявен прогнозен ресурс: 

№ Спецификация на артикулите Мярка 

  І. Работно облекло    

 1.1. 

Работен костюм- мъжки, летен ( рубашка и панталон), 

изработен от памук/полиестер , с джобове брой 

1.2. 

Работен костюм- дамски, летен (туника и панталон), 

изработен от памук/полиестер , с джобове брой 

1.3 Работно облекло – мъжки костюм /яке и панталон/ ватирано брой 

1.4 Работно облекло – дамски  костюм /яке и панталон/ зимен брой 

1.5 Елек ватиран- дамски брой 

1.6. Работни обувки мъжки половинки от естествена кожа зимни брой 

1.7 Работни обувки дамски естествена кожа зимни брой 



1.8. Галоши брой 

1.9 Работни обувки дамски сабо - естествена кожа брой 

  ІІ. Други   

 2.1. Работни ръкавици 5 пръста от плат и кожа брой 

2.2. 
Работни ръкавици – материал: найлон, полиестер или 

еквивалентни м-ли /пакет 100 бр./ пакет 

2.3. Гумени ръкавици пакет 

 

 

2. Място на изпълнение на поръчката- ТП ДГС „Цонево“, с.Цонево, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54.  

3. Срок на договора – 31.12.2016г 

4. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:  

4.1. Възлагането на дейностите е както следва: 

Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в 

срок не по- дълъг от три календарни  дни, считано от датата на получаването й. 

4.2. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-

предавателен протокол и представяне на оригинална фактура , издадена от 

Изпълнителя 

            4.3.Предложената цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, 

свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им 

франко обекта на  възложителя : ТП ДГС Цонево , с.Цонево, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54 . 

             4.4.  Доставките по видове работно облекло и аксесоари за работници и 

служители при  ТП „ ДГС Цонево” и необходимите количества ще се изпълняват по 

поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на 

прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

             4.5. Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени 

съгласно ценовото предложение на участника  , като същите са фиксирани и не 

подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на 

предвидения от възложителя финансов ресурс. 

4.6. Срок на валидност на офертата- не по- кратък от 30 дни от крайният срок за 

депозиране на оферти.  

 

РЕКЛАМАЦИИ 

При установяване в последствие на влошени качества и негодност на стоката 

доставена от Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да изисква подмяна на 

същата, в съответствие  с условията и изискванията в документацията, подписания 

договор и техническата спецификация.  

Изпълнителят е длъжен да подмени за своя сметка стоката, която трябва да е със 

същите или с по-високи  параметри, качество и да е в срока на годност, при условията и 

сроковете на договора. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



1. Прогнозната стойност на поръчката е в общ размер на 2000,00(две хиляди) лева 

без ДДС. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с 

усвояване в пълен обем. 

     2. Начин на плащане: 

          Заплащането ще се извършва по банков път , по банкова сметка на Изпълнителя 

въз основа на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, изготвен от 

Изпълнителя и оригинална фактура.   

            Плащанията по договора ще се извършват в лева по банков път, в срок до 10 

календарни дни след представяне на документите по т. 2 и оригинал на фактура.  

За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват 

номер на договор, вид , количество и стойност  на извършените доставки на работно 

облекло и аксесоари за работници и служители и други по единични продажни цени, 

съгласно ценовото предложение  .  

           Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на 

проекто-договора към настоящата документация. 

           Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата 

документация проект на договор. 

 

 

 
Изготвил:.............п...... 

              Заличено - касиер - домакин при  ТП ДГС Цонево 

               Дата на предаване на Възложителя:..........................2016г 

 

 

 


